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Evangelij Lk 2,22-40

Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzeso-
vi postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavi-
li pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi: Vsak 
moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu, in da bi žrtvo-
vali dve grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodo-
vi postavi.

Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil 
je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in 
Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne 
bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V 
Duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, 
da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon 
vzel v naročje, slavil Boga in rekel: »Zdaj odpuščaš, Gospo-
dar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil s svojo bese-
do. Kajti moje oči so videle Odrešenika, ki si ga poslal vsem 
ljudstvom: luč v razodetje vsem narodom in v slavo Izraela, 
tvojega ljudstva.«

Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o 
njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi mate-
ri: »Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izrae-
lu in v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo 
bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.«

Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuélova hči iz Aserjeve-
ga rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je sedem 
let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala štiriin-
osemdeset let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s 
postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v 
tempelj počastit Boga. In pripovedovala je o otroku vsem, ki 
so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po 
Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Na-
zaret.

Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modro-
sti in Božja milost je bila z njim.

1. berilo
Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gospodova bese-
da, rekoč: »Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plači-
lo bo zelo veliko.« Abram pa je rekel: »Gospod Bog, kaj mi 
boš vendar dal, ko pa ostajam brez otrok in bo dedič moje 
hiše Damaščan Eliézer?« In Abram je rekel: »Glej, nisi mi 
naklonil potomstva, zato, glej, bo moj dedič hlapec moje 
hiše.« A glej, prišla mu je Gospodova beseda, rekoč: »Ne bo 
ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj 
dedič.« Popeljal ga je na plano in mu rekel: »Poglej proti 
nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!« Potem mu je 
rekel: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Veroval je Gospodu 
in ta mu je to štel v pravičnost.
Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil 
Sari, kakor je napovedal. Sara je spočela in rodila Abraha-
mu sina v njegovi starosti ob času, ki mu ga je Bog napove-

2. berilo
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Je čas ...
Tukaj najdete vzorec, kako lahko na 
koncu leta obhajamo pobožnost. Kjer je 
običajno, lahko blagoslovimo dom z bla-
goslovljeno vodo in kadilom. Zberete se 
lahko pri božičnem drevesu ali jaslicah. 
Pesmi so vzete iz pesmarice Gloria oz. Slavimo Gospo-
da (kratica SG). Na škofijski spletni strani (https://www.
kath-kirche-kaernten.at/dioezese/detail/C2622/hauskir-
che-leben) najdete poleg tega povezave k duhovni glasbi 
na spletu.
Pesem 
Na začetku zapojemo primerno pesem ali prisluhnemo 
duhovni glasbi, na primer:
- Čakali smo novega leta dan (Gloria 75/SG 21)
- Glej, zvezdice Božje (Gloria 63/SG 42)
- Poslušajte, vsi ljudje (Gloria 67/SG 50)

Križ in uvod 
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. 

V  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
(Vsi)  Amen. 

Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v pobožnost, 
lahko tudi po svoje. 

V  Staro leto gre proti koncu.
Kaj nam je prineslo, vsaj deloma lahko že ocenimo.
Kaj nas v novem letu pričakuje, pa samo lahko domne-
vamo. Verujemo, da je Jezus Kristus začetek in konec.
Zato se mu v tej pobožnosti polni zaupanja priporoči-
mo.

Berilo (Prd 3,1-8)

Vse ima svojo uro, 
vsako veselje ima svoj čas pod nebom: 
Je čas rojevanja in čas umiranja, 
čas sajenja in čas ruvanja nasada. 
Je čas pobijanja in čas zdravljenja, 
čas podiranja in čas zidanja. 
Je čas jokanja in čas smejanja, 
čas žalovanja in čas plesanja. 
Je čas zametavanja biserov in čas zbiranja biserov, 
čas objemanja in čas odtegovanja objemanju. 
Je čas pridobivanja in čas zapravljanja, 
čas hranjenja in čas zametavanja. 
Je čas paranja in čas šivanja, 
čas molčanja in čas govorjenja. 
Je čas ljubezni in čas sovraštva, 
čas vojne in čas miru. 

Božja beseda.
(Vsi) Bogu hvala.
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Po praznovanju svete noči se prebudimo v 
dan, ki ga imenujemo sveti dan. Kar smo 
doživeli, slišali v sveti noči, smemo čuva-

ti v svojem srcu. 
Božja beseda se učloveči: »V začetku je bila 

Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je 
bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu.« 

Evangelij razodeva mogočno besedilo, ki ga 
hočemo brati vedno znova. Človek začuti luč, 
milost, resnico, življenje, ki ga Bog podarja nam 
zemljanom. Začetni hvalospev velja ljubečemu 
Bogu, ki razodeva Besedo, ki je meso postala, ki 
med nami prebiva. Teolog Rahner piše: »Bog je 
izgovoril v svet svojo zadnjo, najglobljo, najlepšo 
besedo v učlovečeni Besedi, besedo, ki ne more 
biti več preklicana, ker je to končno veljavno 
božje dejanje, ker je to Bog sam v svetu, in ta be-
seda se glasi: »Ljubim te, ti svet, in ti človek.«

Božična blagovest nam pove, da smo ljubljeni, 
čeprav smo grešniki. Vsak izmed nas se znajde 
v resničnosti iskanja, ki bo trajalo vse življenje. 
Priznati smemo z Janežičevimi besedami:

»Dolgo sem te iskal, beseda, 
in skrivoma tehtal tvoj zven,
tvoj praizvor in tvoj pomen,
dolgo sem te iskal, beseda.«
Bomo mogli kdajkoli reči: našel sem te, zdaj 

vem za tvojo veličino, zakaj, ti si tista luč, ki raz-
svetljuje notranjost, mojemu prepričanju daje 
zadnjo gotovost, da sem na pravi poti. 

Kdor veruje, nikoli ni sam. Vera nam daje go-
tovost, zavetje, da prenašamo vetrove časa. 
Nemški škof Wilmer uporablja besedo: »Bog ni 
Controlletti.« Smemo se svobodno odločati zanj, 
obenem ne moremo s prstom kazati na tiste, ki 
niso z nami, ki doživljajo različne pašnike preiz-
kušenj sveta. 

Učlovečeni prinaša mir, želimo, da bi postal 
odmeven dogodek za mnoge ljudi, da bi se brez-
domci iz krajev ponižanja vrnili domov. 

Mladi in stari iščemo veselje. Svet okoli nas in-
tonira žalost, ki se kaže na obrazih razočaranih. 
Žalost hodi med našimi sopotniki po naših uli-
cah. 

Kako si želimo, da bi naše farne skupnosti zno-
va postale oaze veselja, pozornosti, radosti. 

Lepo bi bilo, če bi ljudje v naši duhovniški 
službi spoznali in doživeli besede iz drugega pis-
ma Korinčanom: »Saj vendar ne gospodujemo 
nad vašo vero. Nasprotno, sodelavci pri vašem 
veselju smo, ker že trdno stojite v veri.« 

Oznanjajmo veselje, ki ga prinaša Novorojeni.

Božja beseda 
se je učlovečila

duhovna misel

Polde Zunder
redakcija@nedelja.at

Polde Zunder je dekan dekanije 
Dobrla vas, je župnik v Železni Kapli, 
na Rebrci in na Obirskem. 

Pogled nazaj in naprej 
Na tem mestu lahko pogledamo nazaj na preteklo leto in se menimo o 
tem, kar pričakujemo od novega. Kdor hoče, lahko po svoji zahvali ali 
prošnji prižge svečo, na primer na božičnem drevesu. 

Oče naš
(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih …
Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Amen.

Zahvalna pesem (Te Deum)
Sedaj lahko zapojemo zahvalno pesem »Hvala večnemu Bogu« (Glo-
ria 830/SG 788).

Sklep (BLAGOSLOV DOMA)
Sedaj lahko naložimo na oglje kadilo. Po blagoslovni molitvi se 
pokrižamo z blagoslovljeno vodo in nato gremo s kadilom in 
blagoslov ljeno vodo po domu, da ga blagoslovimo. Na koncu lahko 
zapojemo božično pesem (primeri glej levo).

V  Prosimo Boga, našega Očeta,
da nas bo spremljal s svojim blagoslovom tudi v novem letu.
Kratek molk.
V Varuj in blagoslovi nas, dobri Bog.
Pripomagaj vsemu, kar smo v starem letu storili, k dobremu.
Ozdravi rane, ki so nam bile prizadete
ter nas podpiraj s svojo močjo.
(Vsi)  Amen.
V Blagoslovi dneve, ki so pred nami.
Obvaruj nas strahu in malodušja
ter nam daj živeti v tvojem miru.
(Vsi)  Amen.
V Ozri se milostno na vse, ki bodo iskali našo bližino.
Naj bo naš dom kraj veselja in življenja.
Obvaruj nas vsega hudega in razjasni nad nami svoje obličje.
(Vsi)  Amen.
V Tako naj nas, naš dom in vse ljudi, ki so nam blizu 
blagoslovi dobrotljivi in človekoljubi Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Vsi se pokrižajo.
(Vsi)  Amen.


